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TÁMOGATÓI OKIRAT

Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázati
kiírására beérkezett „………..” című pályázatot (továbbiakban: Pályázat), elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

egyrészről

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató
(továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)

Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 83.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045526
Adószám: 13806789-2-41

másrészről

«palyazo_neve», mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: «posta_irsz» «posta_helyseg», «posta_utca» «posta_hsz»
Székhely: «szekhely_irsz» «szekhely_helyseg», «szekhely_utca»
«szekhely_hsz»
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: «cegjegyzek»
Adószám/adóazonosító jel: «adoszam»
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
00000000-00000000-00000000
Cégjegyzésre jogosult képviselője: «kepviselo»

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között a támogatási döntés időpontjától az alábbiak szerint

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (továbbiakban:
GOP) keretén belül „Mikrovállalkozások fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre
Kedvezményezett «azonositoszam» azonosító számon regisztrált, «felad_datum» napon
pályázatot nyújtott be, a jelen Támogatói Okirat mellékletét képező felhívás és útmutató
szerint (amelyek akkor is a jelen Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a
Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatói
Okirathoz nem kerülnek csatolásra), amelyet a  Támogató támogatásban részesített.  A
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban
részesül a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból.
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A jelen Támogatói Okirat mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű
minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint
ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként
benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatói
Okirathoz.

2. Támogatási jogviszony tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek között támogatási
jogviszony jön létre az alábbiak szerint:

A támogatási jogviszony tárgya a „«projekt_cime»” című, a projekt adatlap és annak
mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a
továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból
és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a támogatási jogviszony keretében kötelezi magát arra, hogy a
Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal
és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített
feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába
a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát
bevonja.

2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek
minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését
veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Támogatói Okiratban foglalt
ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

2.3. A jelen Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési
Feltételek az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3
prioritása keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF)
amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Támogatói Okirattal egyidejűleg egy
példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: «projekt_kezdet»
(kezdet) / «felad_datum»+1 (benyújtást követő nap).
A Projekt megvalósítás tényleges kezdő időpontját a Kedvezményezett köteles a 6. sz.
melléklet szerinti bejelentési űrlap alkalmazásával haladéktalanul bejelenteni.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
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A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében a 3.1. pontban meghatározott időpontot követően felmerült és
kifizetett  kiadásokat  lehet  elszámolni,  amennyiben  azok  megfelelnek  a  6.  sz.
mellékletben ismertetett megkezdési kritériumoknak.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt megvalósítás befejezése/fizikai befejezése, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt megvalósítás befejezése/fizikai befejezésének tervezett napja:
«projekt_vege»
A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül. A
projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt tényleges megkezdését, vagy
amennyiben  a  projekt  a  Támogatói  Okirat  hatályba  lépéséig  nem  kezdődött  meg,  a
Támogatói Okirat hatályba lépését (támogató döntést) követő 12 hónapon belül.

3.3.2. A záró beszámoló és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt
fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2013. március 31.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a
Kifizetési kérelem benyújtásával. A támogatás igénybevétele utólag, a projekt
befejezését követően, teljesítmény- és forrásarányosan történhet, összesen egy
alkalommal, azaz egyösszegű elszámolással.

A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen
Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett
számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszközt
aktiválták, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító,
hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott záró beszámolóját, elszámolását
a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása
az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.3.  A  projekt  akkor  tekinthető lezártnak,  ha  a  Támogatói  Okiratban  a  befejezést
követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a
3.3.2 bekezdésben foglalt feltételek teljesültek. Ha a Támogatói Okirat a támogatott
tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a
támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség
teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló
záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta.

3.3.4. A Projekt keretében a 3.3.1 pontban szereplő projekt megvalósítás
befejezése/fizikai befejezése napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett  vállalja,  hogy  a  Projektet  az  alábbi  helyszín/helyszínek  alatt
(Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a
helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:

«fejl_irsz» «fejl_helyseg», «fejl_utca» «fejl_hsz» «fejl_hrsz»

Több megvalósítási helyszín:

#Tobb_megval_helyszin#
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4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége «megit_osszktg» Ft, azaz
«megit_osszktg_szoveg» forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A  Projekt  elszámolható  költségeit  jelen  Támogatói  Okirat  1.  számú  melléklete
tartalmazza.
Az  elszámolható  költségek  részletezését  a  jelen  Támogatói  Okirat  2.  sz.  melléklete
tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok
megvalósítása mellett, a kapcsolódó hitel összegének változatlanul tartása és az önerő
összegének csökkentése mellett a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az
esetben is kizárólag a jelen Támogatói Okiratban foglalt támogatási összegre jogosult, a
költségnövekményt a Kedvezményezettnek önerőből kell finanszíroznia.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Támogatói Okirat
3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatási jogviszony keretében nyújtott támogatás mértéke a Projekt le nem vonható
ÁFA-val számított elszámolható költségének «megit_tam_szaz» %-a, de legfeljebb
«megit_tam» Ft, azaz «megit_tam_szoveg» forint, amely csekély összegű (de
minimis) támogatás.
Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három egymást követő pénzügyi év vonatkozásában –
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Támogatói Okirat szerint megillető támogatás
az  ÁFA  összegét  nem  foglalja  magában,  a  Projekthez  kapcsolódó  ÁFA  fizetési
kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: «tam_int_ossz» % (támint) /«megit_tam_szaz» %
(támszáz).

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik,
a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.5. A támogatás összetétele
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A támogatás összegének 85%-a, vagyis «megit_tam_EU» Ft, azaz
«megit_tam_szoveg_EU» forint az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési
Alapjából, 15%-a, vagyis «megit_tam_H» Ft azaz «megit_tam_szoveg_H» forint
pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A  Kedvezményezett  a  Projekt  megvalósítása  során  a  támogatást  a  4.  sz.  mellékletben
meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és
egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket
teljesíteni köteles.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen  Támogatói  Okirat  5  oldalon  és  2  db  eredeti  példányban  készült.  A  jelen
Támogatói Okirathoz csatolt valamennyi melléklet, és a jelen Támogatói Okirathoz fizikai
értelemben nem csatolt, de a jelen Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a
jelen Támogatói Okirathoz ténylegesen csatolásra kerültek-e.

6.2. A  támogatási  jogviszony  vonatkozásában  a  jelen  Támogatói  Okirat  tartalma,  az
ÁSZF, és a vonatkozó jogszabályok, így különösen 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a
292/2009.  (XII.  19.)  Korm.  Rendelet  irányadó.  A  jelen  Támogatói  Okirat,  valamint  az
ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével
minden külön intézkedés nélkül módosul.

6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen
Támogatói Okirat alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási
kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés,
kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, Támogatói Okirat módosítás
Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), a kötelezettség vagy igény
Kedvezményezett általi teljesítésének kizárólag a formanyomtatvány használata minősül.
A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról
tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Támogatói
Okiratból fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz
lehetővé, a kötelezettség Kedvezményezett általi teljesítésének kizárólag az elektronikus
alkalmazás használata minősül.

6.4. A Szerződő Felek a támogatási jogviszony fennállásának időtartamára
kapcsolattartót jelölnek ki, amelyhez kapcsolódóan a következő információk megadásra
kerülnek: kapcsolattartó neve, postacíme, telefon és telefax száma és elektronikus
levélcíme. Változás esetén a Felek a változást követően 8 napon belül tájékoztatják
egymást.

6.5. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos
kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel
valósulhat  meg.  A  Támogató  és  a  Kedvezményezett  egymás  irányba  történő
nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011. Korm.
rendelet 120-121. §-okban foglalt szabályokat kell alkalmazni.
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6.6. A jelen Támogató Okirat hatályba lépésének napja megegyezik a Projekt
támogatási döntésének időpontjával.

6.7. A  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelem  beadásával  szavatolja,  hogy  –  a
személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi
LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős,
illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a
szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban
feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet
által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra
hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak, és hogy ezen személyes adatok fentieknek
megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6.8. A támogatási jogviszony módosulása esetén, amennyiben csak valamely melléklet
érintett, új melléklet, amennyiben az Okirat törzsszövege érintett, új Támogatói Okirat
kerül kiadásra.

6.9. Jelen Támogatói Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és
európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Keltezés
……………..……………………………
Támogató megbízásából a

MAG –
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

Zrt.

P.H.

Kelt: Budapest, ………..……………………

napján.

Mellékletek:
1. sz.  melléklet – A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet – Elszámolható költségek részletezése
3. sz. melléklet – Források
4. sz. melléklet – A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet – Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja – bejelentési
űrlap
6. sz. melléklet – A Projekt fizikai befejezésének tényleges időpontja –bejelentési űrlap
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1. sz. melléklet

A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI

Támogatói okirat száma: «azonositoszam»
Kedvezményezett: «palyazo_neve»

Tevékenységek
költségkategóriák

2011
(Ft)

2012
(Ft)

2013
(Ft)

Összesen
(Ft)

Eszköz beszerzése «eszkoz»
Információs technológia
fejlesztés (hardver)

«hardver»

Információs technológia
fejlesztéshez kapcsolódó
(szoftver)

«szoftver»

Infrastruktúra, ingatlanépítés,
bővítés, korszerűsítés

«infrastruktúra»

Ingatlanvásárlás «ingatlan_vas»
Le nem vonható ÁFA «ÁFA»
Összesen «osszktg»

……………..……………………………
Támogató megbízásából a

MAG –
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

Zrt.

P.H.

Kelt: Budapest, ………..……………………

napján.
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2. sz. melléklet

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Támogatói okirat száma: «azonositoszam»
Kedvezményezett: «palyazo_neve»

Tevékenységek
költségkategóriák

VTSZ/TESZOR/
Számviteli kategória

Elszámolható
költség

megnevezése
Egységár

(Ft)

Darab
szám
(Db)

Le nem
vonható

ÁFA
(Ft)

Összesen
(Ft)

#Koltseg_tetel#

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: «megit_os
szktg»

……………..……………………………
Támogató megbízásából a

MAG –
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

Zrt.
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P.H.

Kelt: Budapest, ………..……………………

napján.



3. sz. melléklet

FORRÁSOK

Támogatói okirat száma: «azonositoszam»
Kedvezményezett: «palyazo_neve»

Források (Ft)

I. Saját forrás «sajat_forras»

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása «hozzajarulas»

I/2. partnerek hozzájárulása «partner»

I/3. bankhitel «hitel»

I/4. egyéb «egyeb_forras»

II. Egyéb támogatás: mikrohitel «egyeb_tam»

III. A támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás: «megit_tam»

Összesen «megit_osszk
tg»

……………..……………………………
Támogató megbízásából a

MAG –
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

Zrt.

P.H.

Kelt: Budapest, ………..……………………

napján.
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4. sz. melléklet

A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI

Támogatói okirat száma: «azonositoszam»
Kedvezményezett: «palyazo_neve»

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év
személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás
összegének 50%-át.

T*0,5≤ Sz1 + Sz2

Ahol:
Sz1: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt
üzleti évben
Sz2: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt
üzleti évben
T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege

A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év
végét  követően kerülnek ellenőrzésre.

……………..……………………………
Támogató megbízásából a

MAG –
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

Zrt.

P.H.

Kelt: Budapest, ………..……………………

napján.
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5. sz. melléklet

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÉNYLEGES KEZDŐ IDŐPONTJA
(MEGKEZDÉSÉNEK IDŐPONTJA)

Amennyiben a támogatott projekt a Támogatói Okirat hatályba lépését
megelőzően megkezdődött, úgy jelen Támogatói Okirat kézhezvételétől
számított 30 napon belül, amennyiben a támogatott projekt a Támogatói Okirat
hatályba lépését követően kezdődött meg, úgy a projekt alábbiak szerint
definiált megkezdését követő 30 napon belül kell benyújtani a MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. részére.

Támogatói okirat száma: «azonositoszam»
Kedvezményezett: «palyazo_neve»

Kijelentem, hogy a fenti számon nyilvántartásba vett pályázatom szerinti
Projekt megvalósítását (beruházást) 201….. év …..….…………. hónap .…...
napján megkezdtem1. (az itt feltüntetett dátum a Támogatói Okirat 3.1
pontjában a Projekt tervezett kezdő időpontjaként feltüntetett időpont helyett a
Projekt tényleges kezdő időpontjára vonatkozó nyilatkozat).

A megkezdettség jogcíme: (A megfelelő részt kérjük X-szel jelölni szíveskedjen.)

a. építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
- az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési

naplóval igazolva), olyan építési jellegű munkák esetében, ahol
építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés
alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére
vonatkozóan

�

b. gép, berendezés, anyag, termék, immateriális javak beszerzését
tartalmazó projekt esetén:

- az első beszerzendő gép, berendezés, anyag, termék,
immateriális javak stb. írásbeli megrendelése, vagy

�

- amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre a
megvalósításra megkötött első szerződés megkötésének
dátuma, vagy

�

- megrendelés és szerződés nélkül beszerzett eszköz,
berendezés, termék esetén a számlán feltüntetett gazdasági
teljesítés, a számla kiállítás és a számla kiegyenlítés dátuma
közül a legkorábbi dátum

�

c. ingatlan vásárláshoz kapcsolódó projekt esetén:
- amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre

kerül sor, ennek időpontja �

- előzetes megrendelés hiányában az adásvételi szerződés
létrejöttének napja;

�
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Tudomásul veszem a megkezdettség alábbi, jogszabályokban és pályázati útmutatóban
részletezett rendelkezéseit, és a jelen nyilatkozatot az alábbiakra is tekintettel állítom ki:

Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (eszköz vagy egyéb)
kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek
megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

A pályázat benyújtását követő napig

- nem köthető vállalkozási-, adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződés,
megállapodás a Projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás
beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megkötött szerződés
hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik)

- nem állítható ki megrendelés a projekt részét képező bármely tárgy, eszköz,
szolgáltatás beszerzésére (függetlenül attól, hogy adott esetben a megrendelés
hatályba lépésének napja a pályázat benyújtása utáni időszakra esik).

- nem minősül a projekt megkezdésének az ingatlan adás-vételéhez kapcsolódóan
létrejött előszerződés/szándéknyilatkozat.

A projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzéséről,
megrendeléséről szóló számla, egyszerűsített számla, vagy előlegszámla kiállításának,
teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a pályázat benyújtását
követő napnál.

A Projekt a pályázat benyújtásának napján vagy azt megelőzően történő
megkezdése (szerződéskötés, megrendelés, számla kiállítása és befogadása,
stb) a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után.

……………..……………………………
Kedvezményezett
«palyazo_neve»

képviseletében: «kepviselo»
P.H.

Kelt: ……………..…………………..………..,

20... év …….……….. hónap …... napján.
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6. sz. melléklet

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TÉNYLEGES IDŐPONTJA

Támogatói okirat száma: «azonositoszam»
Kedvezményezett: «palyazo_neve»

Kijelentem, hogy a fenti számon nyilvántartásba vett pályázatom szerinti Projekt fizikai

befejezése 201..….. év ……..….………...……. hónap ..…... napján megtörtént.

A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül:
· eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver) esetén

üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállításának napja,
· információs technológia-fejlesztés beszerzése (szoftver) esetén a teljesítést igazoló

dokumentum kiállításának napja,
· ingatlanfejlesztés esetén használatba vétel (engedélyköteles építés esetén jogerős

használatbavételi engedély),
· infrastrukturális beruházás esetén a szükséges, jogerős szakhatósági engedély

kiállításának napja,
· ingatlan vásárlás esetén a tulajdonjog földhivatal általi bejegyzése és a
· Kedvezményezett vállalkozás székhelyként/telephelyként/fióktelepként történő

bejegyzése az érintett ingatlanra.

A projekt a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdése értelmében akkor
tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikai befejezésére sor került, a Közreműködő
Szervezet a Kedvezményezett záró beszámolóját (Záró Projekt Előrehaladási Jelentés)
elfogadta, és a támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő
mértékben megtörtént.
 A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott
termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt
befejezését követő 3. év végéig, az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

……………..……………………………
Kedvezményezett
«palyazo_neve»

képviseletében: «kepviselo»
P.H.

Kelt: ……………..…………………..………..,

20... év …….……….. hónap …... napján.
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